
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије  

Назив предмета: Социјална демографија 

Наставник/наставници: проф. др Мирјана В. Бобић и доц. др Милица З. Весковић Анђелковић  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са најновијим емпиријским подацима и теоријским парадигмама, као и са 
богатом статистичком грађом, могућностима њеног коришћења у социјално демографским анализама и 
креирање одговарајућег теоријско интерпретативног оквира. 

Исход предмета  

Као резултат требало би да кандидати стекну способност да изаберу неки територијални сегмент 
популације и да га обраде као студију случаја (на пример Популација Београда, брачне структуре, 1991-
2011), користећи социјално демографски приступ, тј. комбиновањем статистичког и социолошког 
приступа, односно секундарне анализе релевантних студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Битне теме савремене демографије (недовољно рађање и природно обнављање, промене у старосној 
структури, старење, савремене миграције, економске, етничке, брачне и друге културно антрополошке 
структуре, теорија транзиције). Нагласак је на повезивању социјалних и демографских појава, разумевању 
како демографска ситуација одређује могућности, обим и домете социјалних промена, као и vice versa. 

Практична настава 

Часови аудиторних вежби подразумевају тумачење популационих феномена из шире, хуманистичке 
перспективе, комбиновањем угла различитих научних области, од економије, социологије, до 
антропологије, психологије, али и уношењем одговарајућих парадигми, постмодернизма, феминистичких 
студија, и сл. Упознавање са званичним демографским ститистикама (Пописи становништва, Демографски 
годишњаци) које ће послужити као основ за упознаванје са основним демографским показатељима. 
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књига X. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, радионице, семинари, вежбе на подацима статистичких публикација, презентације, филмови, 
гостовања.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 25   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


